
Als je van kinderlogica houdt, dan is deze allereerste 
Meester Mark-scheurkalender iets voor jou. Geef hem 
een mooi plekje in de wc (of in een ander kamertje), en 
geniet er elke dag even van! Want op alle bladzijdes 
vind je een creatieve ingeving, grappig taalfoutje of 
hartverwarmend briefje, rechtstreeks uit de werk- 
boekjes en schriften van basisschoolleerlingen.

Juffen, meesters en ouders vullen mijn collectie 
voortdurend aan met ‘verse’ inzendingen. En wat was 
het een heerlijk karwei om voor deze kalender de 
allerleukste te selecteren!

Zomaar een voorbeeld uit een toetsboekje:
Welke natuurlijke vijanden vind jij dat de mens heeft?
Nou, daar hoefde een van de leerlingen die deze vraag 
kreeg, niet lang over na te denken. Hij antwoordde kort 
en bondig: Zusjes.

Meer verklap ik niet. Want ik wil natuurlijk wel elke 
dag een glimlach op je gezicht te toveren (en je soms 
hardop doen schateren). Als dat lukt, is mijn missie 
geslaagd!

Mark van der Werf



Zaterdag 
31 DECEMBER

Zondag 
1 JANUARI

Het is altijd belangrijk om je voornemens 
haalbaar te houden.



Maandag 
2 JANUARI

De 8-jarige Hester is bereid 
om tot het uiterste te gaan.



Dinsdag 
3 JANUARI

Een tip van een leerling uit groep 4. Bij sommige mensen 
is deze film ook bekend als ‘Back to the Future’.



Woensdag 
4 JANUARI

Matts uit groep 5 is een echte Nederlander.



Donderdag 
5 JANUARI

Arme Loes!



Vrijdag 
6 JANUARI

Saus? Luuk uit groep 3 heeft 
liever iets scherpers.



Zaterdag 
7 JANUARI

Zondag 
8 JANUARI

De 5-jarige dochter van 
Wilgertine van der Stege gaat 

recht op haar doel af.



Maandag 
9 JANUARI

In januari is het weer tijd om koopjes te jagen 
in de supermarkt. Lola, 7 jaar, laat prachtig 

zien hoe dat gaat. 



Dinsdag 
10 JANUARI

In groep 3 van meester Rik Wiegink 
sparen de leerlingen kostbare spullen.



Woensdag 
11 JANUARI

Al dat gehannes met contant geld... 
Deze leerling uit groep 4 pakt het handiger aan.


